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HÁ POESIA NA ESCOLA 2021 
RESULTADOS 

 
 
 
1.º ESCALÃO | ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 
 
1.º lugar ex aequo 
Kyara Ortet 
EB1 Santa Cruz - 3.º ano 
Agrupamento de Escolas Martim de Freitas 
 
1.º lugar ex aequo 
Luís Martins Maia Tiago 
EB da Solum – 3.º ano 
Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro 
 
2.º lugar 
Leonor Sofia Alves Carvalho 
EB de Solum Sul – 3.º ano 
Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro 
 
 
3.º lugar 
Maria Leonor Serra 
EB1 Quinta das Flores – 3.º ano 
Agrupamento de Escolas Coimbra Sul 
 
 
 
 
 
2.º ESCALÃO | ESCOLAS DO 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 
1.º lugar 
Ema Lourenço 
EB2,3 Alice Gouveia– 6.º ano 
Agrupamento de Escolas Coimbra Sul 
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2.º lugar 
Francisca Loio 
EB 2,3 Inês de Castro - 5.º ano 
Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste 
 
3.º lugar 
Raquel Nolasco 
EB 2, 3 Eugénio de Castro – 5.º ano 
Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro 
 
 
3.º ESCALÃO | ESCOLAS DO 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 
 
1.º lugar 
Gonçalo Nobre 
EB Rainha Santa Isabel - 8.º ano 
Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel 
 
 
2.º lugar 
Martim Semedo 
EB 2,3 Taveiro – 8.º ano 
Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste 
 
 
3.º lugar 
Margarida Maria Gomes Coelho 
8.º ano 
Escola Básica e Secundária Quinta das Flores 
  
 
4.º ESCALÃO | ESCOLAS SECUNDÁRIAS 

 
1.º lugar 
Mafalda Moita 
11.º ano 
Escola Básica e Secundária Quinta das Flores 
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2.º lugar 
Marília Esteves 
12.º ano 
Escola Secundária Avelar Brotero 
 
 
3.º lugar 
Ana Rita Gomes 
ES D. Duarte - 12.º ano 
Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste 
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1.º Escalão [ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO] 

 
1.º lugar ex aequo 
 
Um abraço  
 
O bem-estar  

É o mar  

A passar  

A música a acalmar  

É um abraço da mãe  

Que nos aquece o coração  

E nos faz bem.  

 

O bem-estar  

É o nosso  

Desporto preferido  

É o colo de um amigo.  

 

Para alguns, o bem-estar  

É a música relaxante  

E para outros  

É ficar no sofá.  

Mas para mim  

É um abraço  

Que me aquece  

O coração rapidamente…  

 
 
Kyara Ortet  
EB1 Santa Cruz – 3.º ano 
Agrupamento de Escolas Martim de Freitas 
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1.º lugar ex aequo 
 
O meu Eu 
Nunca senti tanta falta 
de ver o sol  
de ir à praia  
de olhar para o farol… 
 
Nunca senti tanta falta 
de mergulhar no mar 
de passear na rua 
do vento a soprar! 
 
Preciso de um amigo por perto  
de um abraço apertado  
de um sorriso aberto 
e um dia de escola bem passado! 
 
Preciso de ar livre  
de aventuras encontrar. 
De conhecer o mundo… 
E mil sítios explorar! 
 
Só assim serei feliz! 
Só assim terei saúde! 
Só assim sentirei um grande bem-estar! 
 

Luís Martins Maia Tiago  
EB da Solum - 3.º ano 
Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro 
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2.º lugar 
 

Com saúde e bem-estar… 

Com a COVID  

o mundo ficou triste, 

o mundo ficou doente! 

 

Em casa temos que ficar, 

Para depressa tudo passar! 

 

Aulas online para estudar, 

Aulas online para dançar 

E os amigos, no Zoom, para brincar! 

 

E para o nosso bem-estar, 

exercício temos de fazer: 

bicicleta, trotineta, patins e correr 

Para músculos obter! 

 

 

 

 

E para a saúde proteger, 

ter uma boa alimentação: 

legumes e fruta comer 

sem esquecer o melão! 

 

Não ver muita televisão, 

porque os olhos não gostam, não! 

 

Sol, temos que apanhar! 

E, em silêncio, 

ouvir os passarinhos a piar… 

 

Em casa temos de ficar 

Mas com saúde e bem-estar, 

para o Corona Vírus não entrar! 

 

A vacina devemos tomar, 

se queremos novamente abraçar! 

 
 
 
Leonor Sofia Alves Carvalho 
EB de Solum Sul - 3.º ano 
Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro 
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3.º lugar 

 
 
Adeus vírus… 
 
Nestes anos tão difíceis 

Não estou onde quero estar 

Estou quase sempre em casa 

Pela minha saúde e bem-estar. 

 
Lavo as mãos a toda a hora 

Esfrego bem e desinfeto 

Daquilo que sinto mais falta 

É dos amigos, carinho e afeto. 

 
Isto um dia há de passar 

Não vale a pena desistir 

Pela nossa saúde e bem-estar 

As regras temos de cumprir. 

 
Juntos somos mais fortes 

Juntos vamos conseguir 

É um por todos, todos por um 

E o vírus há de sucumbir!  

 
 
 

 
Maria Leonor Serra 
EB1 Quinta das Flores - 3.º ano 
Agrupamento de Escolas Coimbra Sul 
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2.º Escalão [ESCOLAS DO 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO] 

 
1.º lugar 
 
 

Realidade 
Era uma vez um mundo perfeito 
Um mundo diferente 
Numa galáxia diferente 
Uma realidade estranha 
 
Imaginem um mundo sem poluição  
Destruição, 
Pessoas caídas no chão, 
Em que ninguém sente falta do pão, 
Nem daquele calor no coração 
 
Por volta das 7:30 
O meu cérebro apenas diz: 
Acorda! 
 
É aí que eu entendo 
Que a realidade não é feita  
De borboletas e arco-íris 
 
Na nossa realidade 
Temos poluição, 
Destruição, 

Temos pessoas no chão, 
Algumas que não têm pão, 
Nem amor no coração 
 
Mas depois deste pensamento  
Pergunto-me: 
Porquê? 
Porquê?? 
Por que é que tem de ser assim??? 
 
A resposta a essa pergunta é simples: 
Não é assim! 
Não tem de ser!! 
 
Não foi assim que o planeta nasceu! 
Não é assim que eu quero dizer no futuro 
que ele morreu! 
 
Para tal  
Basta mudar! 
E bem mais do que isso  
Basta ACREDITAR  
Que conseguimos mudar! 

 
 
 
 
 
Ema Lourenço 
EB2,3 Alice Gouveia - 6.º ano 
Agrupamento de Escolas Coimbra Sul 
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2.º lugar 
 
 
 
Saúde e Bem-Estar 

 

Ficar com boa saúde, 

quem não o vai adorar? 

E que a sorte nos ajude, 

Com um doce bem-estar. 

 

Saúde… 

O nosso primeiro bem. 

Mas o segundo é também 

um valor 

que o nosso corpo já domina, 

um amor 

que o nosso coração estima. 

É o nosso bem-estar… 

 

Saúde e bem-estar: 

Dois bens que se entrelaçam,  

dois tesouros que se abraçam. 

 

 

 

Francisca Loio 

EB 2,3 Inês de Castro - 5.º ano 

Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste 
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3.º lugar 
 
 

O que sinto 

 

Da janela do meu quarto 

Vejo um mundo encantado, 

Que foi atacado 

 por um vírus malvado! 

 

Ouço meninos falar 

Pois não podem voar: 

São prisioneiros 

De um vírus matreiro! 

 

Prisioneiro do Covid 

É o meu vizinho, 

 Que está sossegadinho 

Por não ter qualquer amiguinho. 

 

No parque quero brincar 

E agora só posso olhar. 

Gostava de passear 

E a família toda abraçar. 

 
 
 
Raquel Nolasco 
EB 2,3 Eugénio de Castro – 5.º ano 
Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro 
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3.º Escalão [ESCOLAS DO 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO] 
 
 
1.º lugar 
 

Tudo começou com um vírus 

que teve início na China 

e deixou o mundo em apuros, 

pois não respeitou quaisquer muros… 

até “nascer” a vacina. 

 

Matou jovens e idosos. 

Espalhou desilusão, 

descrença, indecisão, 

receios de toda a ordem 

em quem ainda era são. 

 

 

 

 

 

 

 

A esperança para os humanos 

afastou-se de tal modo 

como nunca se previu 

sendo o confinamento a ideia 

que melhor se entreviu. 

 

Mas porque nós somos fortes 

 e a saúde, a riqueza maior, 

 procuramos resistir 

e a solidão iludir, 

uns melhor… outros pior. 

 

E o resultado apareceu! 

Muito lento, devagar, 

com vergonha, sem parar, 

a todos irá chegar 

e bem iremos ficar.

 

 

Gonçalo Nobre 

EB Rainha Santa Isabel – 8.º ano 
Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel 
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2.º lugar 
 

Dentro da minha nave espacial 
 
Vivo há muito tempo 

Dentro da minha nave espacial 

De onde contemplo um planeta 

Que era mágico, lindo e especial 

Decidi partir e encontrar soluções 

Já não queria fazer parte dele 

Pois só havia destruições 

Vejo que estão desorientados 

Com uma pandemia global 

Que os faz estar confinados 

E fazer uma mudança gradual 

Sei que vão ficar curados 

E ser livres novamente 

Vão viver mais felizes 

Pois a poluição diminuiu drasticamente 

Para vocês aí na Terra 

Proponho várias soluções  

Não agridam o ambiente  

Não destruam o futuro 

Das novas gerações  

Sejam saudáveis  

Aprendam a ser sustentáveis 

Desejem o bem-estar  

Aprendam a conservar, preservar, cultivar 

Reciclar, caminhar, partilhar 

Aprendam a fazer o bem 

Não sejam egoístas 

Não sejam agressivos 

Sejam “criativistas” 

Aprendam a ser conscientes  

No uso dos recursos naturais  

E incentivem os outros 

Para todos sermos iguais  

Sustentabilidade e bem-estar 

Têm uma forte ligação 

É preciso saber estar  

Para manter viva a população  

Como arranjei soluções 

Partir é fundamental 

Junto com todas as gerações  

Todos os dias vou fazer 

Uma reflexão ambiental 

E o meu planeta Terra 

Vai ser muito, muito especial 

 
 
 
Martim Semedo 
EB 2,3 Taveiro – 8.º ano 
Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste 
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3.º lugar 
 
 
“Saúde e Bem-estar” 
É um tema exigente. 
Pois leva-nos a pensar 
Não só eu, mas muita gente! 
 
Se a saúde se perder 
Não se pode trabalhar 
Basta a pandemia ter 
E temos o mundo a chorar. 
 
Falta tudo, que tristeza!... 
Mas lá vêm para nos tratar 
Há quem estude e de certeza 
Vai as pessoas curar 
 
Temos de comer bem! 
Trabalhar com alegria! 
Cuidar da saúde que se tem, 
Para ser feliz todo o dia. 
 
Depois vem a saúdinha 
Acompanhada do bem-estar 
Com a sua branca capinha 
A cobrir tudo e a alegrar 
 
Saúde e bem-estar 
Oh que bom!... 
Sempre a acompanhar  
Com um riso, como tom 
 

O bem-estar e a saúde 
Tantas vezes se ouve dizer! 
Tantas, tantas, tão amiúde 
Que não se podem esquecer. 
 
É preciso ter cuidadinho 
Fazer por as manter: 
Portar-se bem no caminho 
Com as regras no comer 
 
E agora na pandemia 
Que a tantos tem atormentado 
Protejamo-nos em cada dia 
E vivamos com cuidado 
 
Saúde e bem-estar 
Não têm peso nem medida 
Sabe bem, é bom gritar: 
“Que tenhamos longa vida!” 
 
No final temos de viver 
Com vontade e alegria 
Com saúde e bom saber 
Com regras em cada dia. 
 
A saúde e o bem-estar 
De mão dada tudo nos dão 
Que mais vamos precisar 
Para além deste vulcão? 

 

 

 

Margarida Maria Gomes Coelho 
8.º ano 
Escola Básica e Secundária Quinta das Flores  
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4.º Escalão [ESCOLAS SECUNDÁRIAS] 
 
1.º lugar 
 
Saúde e bem-estar 
 
Em casa fechada, 
Dentro de quatro paredes trancada, 
Não há o que questionar. 
Mas toda esta mudança fez-me pensar. 
A nossa Vida é apenas uma, 
Mesmo que procuremos não há mais nenhuma. 
Por isso, sem saúde, em que se torna a vida? 
Uma triste sina, não tenho dúvida. 
Temos lutado em união 
Contra um inimigo invasor, 
Que é forte e insiste em causar a dor. 
Mas nós temos a razão 
Que nos diz para enfrentarmos este vilão! 
Descobri que o bem-estar  
É valorizarmos a vida, 
Nunca os braços baixar, 
Nunca me dar por vencida. 
Apesar de vítimas da realidade, 
Apesar de todas as adversidades, 
Força teremos para a saúde mantermos. 
Passem meses ou anos, aqui estaremos! 
Para nós a vida é uma bênção preciosa, 
A saúde, a riqueza mais valiosa, 
O bem-estar um tesouro incomparável. 
Por isso lutaremos de forma ruidosa,  
Numa marcha imparável. 
Venceremos! Esta certeza é inegável. 
 
  

 
Mafalda Moita 
11.º ano 
Escola Básica e Secundária Quinta das Flores 
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2.º lugar 
 
Caem, uma por uma, as minhas lágrimas no teclado empoeirado 
De uma antiga máquina de escrever. 
Pinga, gota a gota, na pauta, o tormento não vingado 
De quem, para se integrar, a si próprio se sentiu perder. 
 
Teclas cruéis! 
Linhas calculistas e sem dó! 
Fiéis a quem as pode tornar pó num sopro só! 
 
Longe do seu mundo sangrento, vejo-as apenas em pensamento. 
Choro e, por um momento, há uma chama de esperança 
De que as lágrimas que deixo cair numa última dança 
Levem consigo a lei que da morte não se cansa, 
Escrita por mãos desumanas e gélidas como o pálido inverno, 
Sem o sentimento terno e quente da vida. 
Chama viva que se extingue logo em seguida… 
 
Vejo a compositora da melodia centenária, 
Aliciante e sedutora, desde sempre sanguinária, 
Juntar versos e harmonias fatais que ficam no ouvido 
E que guiam por ruas frias e sem sentido 
As frágeis vítimas, perdidas e inocentes, 
Cujo olhar e cuja mente estão de vermelho garrido, 
Que se escondem atrás de sorrisos aparentes. 
 
Cada novo rabisco é um traço que molda e mata e não sente culpa, 
Risco que aprisiona cada pessoa que luta contra a regra absoluta 
Da pele branca e não escura, da pura menina insegura, 
Do amor convencional no qual se fixou esta cultura, 
Do homem que a nenhum outro demonstra ternura, 
Da mulher que não vê de outra a formosura, 
Do corpo desenhado, da perfeição nunca real, imaginada… 
 
Mas porquê padronizar o belo, uma arte abstrata? 
Esforços inúteis, inerrância de fachada. 
Depressão e ansiedade, as mais fatais, vistas como banais. 
 
E a compositora de toda a sinfonia da desgraça 
Já provou o seu veneno, a sua fatalidade. 
É muitas pessoas numa só carcaça. 
Uns chamam-lhe Raça Humana. Outros, Sociedade. 
 
 
Marília Esteves 
12.º ano 
Escola Secundária de Avelar Brotero 
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3.º lugar 
 
 

Saúde e bem-estar são uma utopia 

Não passam de uma representação:  

Quem sorria fingia  

E ninguém percebia. 

 

A sociedade passa essa sensação  

Que sorrir faz tudo melhorar 

Mas há quem esteja só a encenar 

À espera de tudo passar.  

 

Este ano assustador 

Fez-nos aprender o que é realmente a dor.  

Mesmo quem só queria espaço 

Aprendeu o que é a falta de um abraço. 

 

Saúde e bem-estar vêm sempre em conjunto 

Mas é complicado falar sobre o assunto.  

 

É uma relação antagónica 

Entre o cérebro e o coração, 

Uma relação entre emoção e razão. 

 

 

Ana Rita Gomes 
ES D. Duarte – 12.º ano 
Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste 


